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Споразум о сарадњи 

Универзитета у Источном 

Сарајеву и Вакајама 

Универзитета из Јапана 

 

4. јула 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву (УИС) 

и државни Вакајама универзитет из 

Јапана, посредством Амбасаде Босне и 

Херцеговине у Јапану, потписали су 

међууниверзитетски Споразум о 

сарадњи на период од пет година. 

Званична церемонија потписивања 

споразума, уз присуство ректора Чихиро 

Итоха /Chihiro Itoha/, амбасадора Босне 

и Херецеговине у Јапану Њ.Е. Синише 

Берјана, проректора и професора са 

јапанског универзитета, организована је 

01. јула 2022. године на јапанском 

универзитету у префектури Вакајама. 

Овај догађај је изазвао велику пажњу 

јапанских медија који су пратили 

свечану церемонију потписивања 

Споразума, између осталих и 

најпопуларнијег и најгледанијег 

јапанског ТВ канала, тзв. NHK канала. 

Споразумом се, између осталог, 

предвиђа размјена студената и 

академског особља, спровођење 

заједничких истраживачких активности, 

као и размјена материјала и 

информација неопходних за побољшање 

квалитета извођења наставе. 

Вакајама универзитет је основан давне 

1949. године и једини је државни 

универзитет у Јапану који у свом 

саставу има и Факултет за туризам, чији 

професори су организатори и носиоци 

свих активности престижног Свјетског 

јапанског фестивала туристичког филма. 

 

Активности у оквиру 

билатералног пројекта са 

Словенијом  

 

5. јула 2022.  

У оквиру редовних пројектних 

активности билатералног пројекта 

„Компаративна анализа одрживог 

развоја винског туризма у Словенији и 

Босни и Херцеговини с нагласком на 

винске догађаје и фестивале“, током 

тродневне посјете Универзитету у 

Источном Сарајеву проф. др Симон 

Керма и доц. др Дајана Вукојевић су 

спровели активности припреме и 

договора о публиковању радова и 

резултата истраживања. 

 

 

 

Такође, у оквиру пројекта посјетили су и 

„Wine me up Festival“ који је организован 

у Челинцу у винарији Јунгић. 

Током посјете фестивалу разговарали су 

са организатором винског фестивала 

господином Ненадом Котуром, 

господином Жељком Јунгићем и бројним 

излагачима. 
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Изабрано ново руководство 

Уније студената Републике 

Српске  

 

6. јула 2022. 

У Ректорату Универзитета у Источном 

Сарајеву одржана је конститутивна 

сједница Уније студената Републике 

Српске на којој је за предсједника 

изабран Урош Бјелица, студент 

Филозофског факултета у Палама. 

Бјелица је рекао да је на ову функцију 

изабран једногласно и захвалио свим 

члановима Уније студената на указаном 

повјерењу, изразивши наду да ће то и 

оправдати у наредном периоду. 

 

 

Говорећи о наредним активностима, 

Бјелица је најавио да ће прва у низу 

бити обиљежавање Дана српског 

јединства 15. септембра, а централни 

догађај организован у Источном 

Сарајеву када ће угостити представнике 

кровне студентске организације из 

Србије. 

Говорећи о могућностима побољшања 

студентског стандарда, Бјелица је рекао 

да је Унија студената укључена и у 

инфраструктурне пројекте, те да је циљ 

је да се заврше започети пројекти, као и 

да ће бити покренута нова иницијатива  

за изградњу студентских домова и 

фискултурне сале у Бијељини.  

 

 

 

 

Стипендије Израела за 

постдокторске студије  

 

15. јула 2022. 

Држава Израел и Израелска академија 

наука и хуманистичких наука 

објављују позив постдокторандима за 

пријаву на програм стипендија 

„Excellence Fellowship Program for 

International Postdoctoral Researchersˮ. 

Ово је шести пут да се организује 

програм који пружа могућност 

врхунским стручњацима из свих 

академских дисциплина да заједно са 

истраживачима из Израела обаве 

научна истраживања на неком од 

престижних израелских универзитета. 

 

 

 

Стипендије се додјељују на период од 

двије године и то у износу од 50.000 

долара на годишњем нивоу, а рок за 

пријаву је 1. октобар 2022. године. 

Додатне детаље и информације о 

аплицирању можете пронаћи овдје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academy.ac.il/RichText/GeneralPage.aspx?nodeId=1251&utm_source=facebook,+twitter,+linkedin
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Љетни програм Вакајама 

универзитета  

 

15. јула 2022 

Државни Вакајама универзитет 

(Wakayama University) из Јапана 

организује љетни програм 2022. 

Овај комуникативни курс је намењен 

ученицима који желе да уче јапански 

језик, туризам и културу, а одржаће се 

путем платформе Zoom. (Снимљени 

видео записи ће бити доступни након 

наставе.) 

Програм ће се одржати од 1. до 5. 

августа 2022. године. 

Сва настава ће се изводити на 

енглеском језику, а учесници треба да 

посједују довољно знања енглеског 

језика за успјешно учешће у програму. 

Рок за пријаву је 22. јули 2022. 

године. 

Додатене информације можете 

пронаћи овдје. 

 

 

Делегација Универзитета 
Валахија посјетила 
Универзитет у Источном 
Сарајеву у оквиру Еразмус+ 
програма  
 

19. јула 2022. 

Проректори и професори 
Универзитета Валахија из Тарговишта 
(Румунија), проф. др Габриела 
Теодореску, проф. др Мирчеа 
Константин Дуика и проф. др 
Анисоара Дуика, боравили су у посјети 
Универзитету у Источном Сарајеву у 
оквиру Еразмус+ програма. 
 
Домаћини састанка, одржаног 18. јула 
у Ректорату, били су проректор за 
науку, истраживање и развој проф. др 
Јелена Крунић, проректор за 
међународну сарадњу и осигурање 
квалитета доц. др Марко Гутаљ и 
координатор за међународну сарадњу 
др Слободанка Круљ. 
 
Састанак, који је имао за циљ 
дефинисање и идентификовање 
додатних подручја за сарадњу између 
два универзитета, употпуњен је 
посјетом Пољопривредном факултету, 
будући да је међу гостима било 
професора повезаних са овом 

облашћу. Осим састанка са 
руководством и представницима 
Пољоприврдног факултета, 
организован је и обилазак 
лабораторија. 
 
Такође, продужен је Меморандум о 
разумијевању, а у наредним позивима 
за Еразмус+ програм предвиђено је 
проширење постојеће сарадње, гдје 
би била више заступљена размјена 
студената, али и укључивање 
Универзитета у Источном Сарајеву у 
истраживачки програм Хоризонт.  
 

 
 
Донација Руског историјског 
друштва Универзитету у 
Источном Сарајеву 

 
19. јула 2022.  

Универзитету  у Источном Сарајеву и 

Центру за руске студије на Филозофском 

факултету уручена је вриједна донација 

Руског историјског друштва, 

реализована посредством Амбасаде 

Руске Федерације у БиХ. 

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Њ.Е. 

Игор Калабухов свечано је уручио 100 

књига из области историје и 

археологије, донацију Руског 

историјског друштва и Одјељења за 

археологију Руске академије наука, што 

ће бити подстицај научноистраживачком 

раду из области руског језика и историје 

студентима и професорима Филозофског 

факултета. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић уручио 

је писмо захвалности Руском 

историјском друштву у којем се 

Универзитет захваљује за плодотворну 

сарадњу која се, између осталог, огледа 

у заједничком учешћу на научним 

скуповима из историје, организовању 

изложби како би се његовала култура 

сјећања на заједничко учешће у важним 

историјским догађајима, као и донације 

у књигама што ће учврстити културне, 

историјске и образовне везе између 

наших народа. 

 

Центар за руске студије на Филозофском 

факултету Универзитета у Источном 

Сарајеву формиран је у марту 2019. 

године с намјером да се унаприједи 

руски језик и његов статус у образовном 

систему Републике Српске. 

 

 

https://www.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2022/07/Summer-Program-2022.pdf
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Љетна школа о одрживом 

туризму у организацији 

UniAdrion  

 

22. јула 2022. 

 UniAdrion је објавио позив за пријаву на 

љетну школу о одрживом туризму – 

„Make a difference: how to evaluate the 

impact of tourism development on the 

Adriatic-Ionian region“, која ће се 

спроводити у склопу пројекта AI-

NURECC PLUS. 

Љетна школа је намијењена за 30 

младих људи с искуством у маркетингу и 

туризму  и одржаће се од 5. до 16. 

септембра 2022. 

У периоду од  5. до  9. септембра 

планирано је онлајн одржавање љетне 

школе, а од 12. до 16. септембра уживо 

на Политехничком универзитету Марче 

(Анкона – Италија). 

Рок за пријаву је 28. јули, а више 

детаља је доступно на веб страници. 

 

Напредак Универзитета у 

Источном Сарајеву на 

Вебометрикс ранг листи  

 

8. августа 2022. 

Универзитет у Источном Сарајеву, према 

најновијим подацима свјетске 

Вебометрикс ранг-листе универзитета, 

остварио је напредак од 219 мјеста. 

Према извјештају из јула 2022. године, 

Универзитет у Источном Сарајеву је 

задржао треће мјесто на листи 

универзитета из БиХ, док се на 

свјетском нивоу налази на 3223. мјесту. 

Ово је до сада најбоља позиција коју је 

Универзитет остварио на Вебометрикс 

ранг-листи за од када је први пут 

уврштен, посебно када се узме у обзир 

да је рангирање обухватило више од 

31.000 универзитета. 

Побољшање позиције Универзитета 

резултат је велике посвећености и рада 

свих запослених наставника и сарадника 

на Универзитету, посебно у области 

науке и истраживања. 

 

Приликом рангирања се у обзир узимају 

три индикатора: видљивост 

универзитета (50% ранга, односи се на 

број екстерних линкова универзитета), 

отвореност (10% ранга; односи се на 

цитираност истраживача) и изврсност у 

научноистраживачком раду (40% ранга, 

односи се на цитираност научно-

истраживачких радова).  

 

 

 

Расписан конкурс за упис 

студената у академској 

2022/2023. години на 

Универзитету у Источном 

Сарајеву у другом уписном 

року  

 

17. августа 2022. 

Расписан је конкурс за упис студената у 

прву годину првог циклуса студија у 

академској 2022/2023. години на 

Универзитету у Источном Сарајеву у 

другом уписном року. 

Пријављивање кандидата за други 

уписни рок почиње 29.08.2022. године, 

а завршава 02.09.2022. године. 

Полагање пријемног испита је 

05.09.2022. године са почетком у 9.00 

часова на свим чланицама 

високошколске установе (на Музичкој 

академији и Академији ликовних 

умјетности Универзитета у Источном 

Сарајеву пријемни испит биће одржан 

05.09. и 06.09.2022. године са почетком 

у 9.00 часова). 

Факултети који нису попунили слободна 

мјеста у другом уписном року 

Универзитета у Источном Сарајеву могу 

организовати и трећи уписни рок по 

распореду који сами утврде, а на начин 

да се упис студената заврши до 

30.09.2022. године. 

Објављивање резултата конкурса је до 

07.09.2022. године до 14.00 часова. 

Упис примљених кандидата почиње 

12.09.2022. године, а завршава 

16.09.2022. године. 

Опште одредбе 

Основни услов за упис на студијске 

програме прве године првог циклуса 

студија је завршено четворогодишње 

средњошколско образовање у 

Републици Српској и Босни и  

Херцеговини, или еквивалентно 

образовање у иностранству. 

  

https://www.uniadrion.net/
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Стипендије Владе Републике 

Чешке за академску 2023/24. 

годину  

 

29. августа 2022. 

 

Амбасада Републике Чешке у Босни и 

Херцеговини кроз свој програм 

развојне сарадње организује позив за 

стипендирање студената магистарских 

програма на чешком и енглеском 

језику и докторских програма на 

енглеском језику. Позив за стипендије 

за академску 2023/24. годину је 

отворен до 30. септембра 2022. 

године. 

Студенти морају испуњавати сљедеће 

услове: 

- да су грађани БиХ и да имају трајни 

боравак у БиХ 

- да су спремни почети и успјешно 

завршити читав програм 

универзитетског студија 

(постдипломски или докторски) у 

Републици Чешкој и то на једном од 

јавних универзитета 

- да до прије почетка студирања у 

Чешкој заврше претходни степен 

образовања (кандидати за 

постдипломски морају да заврше 

додипломски итд.) 

Више о стипендијама на веб страници 

Амбасаде Републике Чешке у БиХ и 

Фејсбук страници, као и на 

www.studyin.cz 

 

Позив на јавну расправу о 

Нацрту закона о измјенама и 

допунама закона о високом 

образовању  

  

30. августа 2022. 

 

Позив на јавну расправу о Нацрту 

закона о измјенама и допунама закона о 

високом образовању, који је усвојен на 

22. редовној сједници Народне 

скупштине Републике Српске, одржаној 

23. јуна 2022. године. 

Народна скупштина Републике Српске 

донијела је Закључак да се Нацрт 

закона о измјенама и допунама закона о 

високом образовању, упути на јавну 

расправу, јер се наведеним Нацртом 

закона уређују питања од посебног 

значаја за грађане, о којима се 

неопходно консултовати са 

заинтересованим органима, 

организацијама, научним и стручним 

институцијама. 

За организовање и спровођење јавне 

расправе задужено је Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво 

Републике Српске. 

 

Универзитет у Источном 

Сарајеву представио се на 24. 

Сусретима младих Републике 

Српске  

 

1. септембра 2022. 

 

 

Универзитет у Источном Сарајеву 

представио се на 24. Сусретима 

младих Републике Српске, одржаним у 

Требињу од 24. до 28. августа, у 

организацији Омладинског савјета 

Републике Српске. 

 

Проректор за наставу и студентска 

питања проф. др Владимир Владичић 

упознао је више од 150 младих из 

Републике Српске са могућностима и 

предностима студирања на 

Универзитету у Источном Сарајеву. 

Овом приликом је на састанку са 

предсједником Омладинског савјета 

Републике Српске Младеном 

Пјевчевићем разговарано о будућој 

сарадњи и договорено да се приступи 

потписивању меморандума о сарадњи 

између Омладинског савјета 

Републике Српске и Универзитета у 

Источном Сарајеву. 

Традиционална манифестација 

Сусрети младих Републике Српске која 

се одржава под покровитељством 

Владе Републике Српске и 

Министарства породице, омладине и 

спорта пружа учесницима и богат 

културни, спортски, хуманитарни и 

забавни садржај у Требињу.  

 

 

 

https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Kultura_i_obrazovanje/obrazovanje/X2022_07_22_stipendije_vlade_republike_ceske.html
https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/Kultura_i_obrazovanje/obrazovanje/X2022_07_22_stipendije_vlade_republike_ceske.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064473261551
file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/pid-1196/www.studyin.cz


УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

  

 

С т р а н а  6 | 17 

 

  

Потписан Уговор о извођењу радова 

реконструкције објекта за потребе 

Ректората и Музичке академије  

1. септембра 2022. 

У Ректорату Универзитета у Источном Сарајеву 

потписан је Уговор о извођењу радова реконструкције 

објекта за потребе Ректората Универзитета у Источном 

Сарајеву и Музичке академије Источно Сарајево. 

 

Уговор су потписали ректор проф. др Милан Кулић, у 

име Универзитета у Источном Сарајеву у својству 

инвеститора и г. Зоран Попић у име Групе понуђача коју 

заступа привредни субјект „Грађење“ д.о.о. Пале у 

својству извођача радова. 

 

 

Ректор Кулић је изразио задовољство због потписивања 
уговора, истичући да је ово посебан и свечан дан, не само за 
студенте и запослене на Универзитету у Источном Сарајеву, 
него и за цијелу регију и Републику Српску јер Универзитет 
представља институцију од националног значаја. 

„Надам се да ћемо у предвиђеном року, а то је 10 мјесеци од 
увођења у радове, завршити овај дио грађевинских радова и 
почети се бавити опремањем зграде Ректората и да уселимо 
у нову зграду“, рекао је ректор Кулић, изразивши очекивање 
да ће реконструкцијом бити створени још бољи услови за 
развој и напредак Универзитета. 
 
 

 

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић 

истакао је да је вриједност реконструкције 

будуће зграде Ректората Универзитета и Музичке 

академије у Источном Сарајеву 9.348.776 КМ, које 

је обезбиједила Влада Републике Српске. 
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Амбасадор НР Кине у БиХ у 

посјети Универзитету у 

Источном Сарајеву 

 

7. септембра 2022. 

Амбасадор НР Кине у БиХ г-дин Ђи Пинг 

посјетио је Ректорат Универзитета у 

Источном Сарајеву и том приликом 

уручио вриједну донацију од 120 књига 

за Катедру за синологију Филозофског 

факултета. 

Вриједан поклон Амбасаде, између 

осталог, обухвата нове сетове модерних 

уџбеника за наставу, научне литературе,  

 

те сетова за калиграфију за студенте 

Катедре. 

Амбасадор г-дин Ђи изразио је 

задовољство што је први пут посјетио 

Универзитет у Источном Сарајеву, 

истакавши да је на састанку било ријечи 

о међународној сарадњи ове 

високошколске установе са 

универзитетима у Кини. 

„Врло је битан пројекат двојних 

диплома, јер је значајан за обје земље. 

Оваква врста сарадње, а посебно 

оваквих заједничких састанка и 

договора могу нас научити нечем новом 

и бољем. Надам се да ће оваква 

сарадња опстати и даље“, истакао је 

Њ.Е. амбасадор Ђи. 

Амбасадор НР Кине у БиХ је руководству 

Универзитета у Источном Сарајеву 

честитао 30 година од оснивања 

Универзитета, напомињући да је то 

огроман успјех, те пожелио још много 

година успјешног рада и уручио 

пригодан поклон. 

 

 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић истакао 
да је била част и привилегија угостити 
кинеског амбасадора, те изразио велику 
захвалност за вриједну донацију књига 
из 14 различитих области Катедре за 
синологију Филозофског факултета, 
напоменувши да ће то много значити 
студентима, будући да је тешко доћи до 
тих уџбеника. 

Ректор је истакао да је ово била прилика 
и да се анализира рад Катедре за 
синологију Филозофског факултета, те 
да су се учесници састанка сагласили 
како су за 11 година постигнути 
импресивни резултати. 

„Имамо фантастичну сарадњу са 
универзитетама у Кини и хвала тој 
земљи за сву подршку коју пружа 

Универзитету у Источном Сарајеву, 
Републици Српској, Србији, српском 
народу“, нагласио је ректор Кулић, 
напомињући да ова посјета представља 
наставак врло успјешне сарадње са 
кинеским универзитетима, која траје 
више од 10 година, а остварује се 
посредовањем Амбасаде Кине у БиХ. 

 

Ректор је рекао да се мора кренути у 

реализацију иновативног програма 

издавања двојних диплома 

Универзитета у Источном Сарајеву са 

универзитетима из Кине, јер је 

пандемија вируса корона успорила тај 

процес, али није зауставила, те изразио 

увјерење да ће Универзитет врло брзо 

кренути у конкретну реализацију тог 

пројекта. 

Он је навео да је други пројекат о којем 

је разговарано отварање Конфуцијеве 

учионице на Филозофском факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву, на 

Катедри за синологију, како би се 

ученици основних и средњих школа ове 

регије припремали за студирање 

кинеског језика. 
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5. Међународни конгрес 

доктора стоматологије-најава 

14. септембра 2022. 

Велико нам је задовољство да Вас 

позовемо на  5. Међународни конгрес 
доктора стоматологије који ће се 
одржати 7-8.10.2022. године на 
Медицинском факултету Фоча, 
Универзитета у Источном Сарајеву. 

Циљ 5. Међународног конгреса доктора 
стоматологије је да се направи 
презентација резултата најновијих 
истраживања, прикажу најновија 
искуства из праксе и отворе нови путеви 
за интеграцију различитих приступа и 
терапијских поступака у стоматологији. 

Програм обухвата округле столове, 
богата и разноврсна предавања по 
позиву еминентних стручњака из земље 
и иностранства. 

Позивамо вас да и Ви узмете учешће 
пасивно или активно, презентацијом 
научних радова и приказа из праксе и 
на тај начин обогатите програм 
едукације. 

 

Одржана јавна расправа о 

Нацрту закона о измјенама и 

допунама закона о високом 

образовању 

14. септембра 2022. 

У амфитеатру Електротехничког 

факултета Универзитета у Источном 

Сарајеву 12. септембра одржана је Јавна 

расправа о Нацрту закона о измјенама и 

допунама закона о високом образовању, 

који је усвојен на 22. редовној сједници 

Народне скупштине Републике Српске, 

одржаној 23. јуна 2022. године. 

Народна скупштина Републике Српске 

донијела је Закључак да се Нацрт 

закона о измјенама и допунама закона о 

високом образовању, упути на јавну 

расправу, јер се наведеним Нацртом 

закона уређују питања од посебног 

значаја за грађане, о којима се 

неопходно консултовати са 

заинтересованим органима, 

организацијама, научним и стручним 

институцијама. 

За организовање и спровођење јавне 

расправе задужено је Министарство за 

научнотехнолошки развој, високо 

образовање и информационо друштво 

Републике Српске. 

Делегација Вакајама 
универзитета из Јапана у 
посјети Универзитету у 
Источном Сарајеву 

14. септембра 2022. 

 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 

je делегацију државног Вакајама 

универзитета из Јапана, која је у посјети 

Универзитету поводом обиљежавања 

јубилеја 30 година од оснивања. 

Ректор Вакајама универзитета др 

Чихиро Итох и шефови департмана за 

међународну сарадњу професори 

Такуми Терамото и Казуe Накамото 

разговарали су са руководством 

Универзитета у Источном Сарајеву о 

конкретизовању сарадње, те честитали 

јубилеј и уручили пригодне поклоне. 

На састанку је формализован 

међууниверзитетски Споразум о 

сарадњи на период од пет година, 

потписан у Јапану 01. јула 2022. године. 

Састанку у Ректорату присуствовали су 

амбасадор Босне и Херецеговине у 

Јапану Њ.Е. Синиша Берјан и 

проректори Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

Академик Јелена Јуревна 

Гускова у посјети Универзитету 

у Источном Сарајеву

 

14. септембра 2022. 

 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 

је академика, члана Сената Републике 

Српске, руководиоца Центра за 

изучавање савремене балканске кризе 

на Институту за славистику Руске 

академије наука Јелену Јуревну Гускову. 

Академик Јелена Гускова борави у 

посјети Универзитету поводом 

обиљежавања јубилеја 30 година од 

оснивања Универзитета у Источном 

Сарајеву,  гдје ће 15. септембра на 

Научном скупу „Улога и значај Српског 

Сарајева у стварању Републике Српске“ 

одржати пленарно предавање „Хероизам 

Српског народа: Срби су стали на путу 

Запада ка Русији“ у амфитеатру 

Филозофског факултета Пале. 

Такође, биће уприличена и промоција 

књиге академика Јелене Гускове 

„Спољна политика Русије у годинама 

југословенске кризе 1985-1995.“. 
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Ректор Универзитета у 

Приштини у посјети 

Универзитету у Источном 

Сарајеву 

14. септембра 2022. 

 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 

је ректора Универзитета у Приштини са 

привременим сједиштем у Косовској 

Митровици проф. др Небојшу Арсића 

који борави у посјети поводом 

обиљежавања јубилеја 30 година од 

оснивања нашег Универзитета. 

На састанку у Ректорату, којем су 

присуствовали проректори 

Универзитета, декан Електротехничког 

факултета и предсједник Управног 

одбора Универзитета, било је ријечи о 

проширењу веома успјешне сарадње 

два пријатељска универзитета. 

Ректор Кулић захвалио се ректору 

Арсићу који му је уручио пригодан 

поклон поводом обиљежавања овог 

значајног јубилеја нашег Универзитета. 

 

 

Представник Универзитета 

Западна Македонија у посјети 

Универзитету у Источном 

Сарајеву 

14. септембра 2022.  

 

 

 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић угостио 

је представника Универзитета Западна 

Македонија из мјеста Козани у Грчкој 

проф. др Јоргоса Ненеша, који је шеф 

Департмана за машинско инжењерство. 

Професор Ненеш борави у узвратној 

посјети Универзитету у Источном 

Сарајеву поводом обиљежавања 

јубилеја 30 година од оснивања 

Универзитета у Источном Сарајеву, а 

након што је делегација нашег 

Универзитета претходне године 

боравила у посјети Универзитету 

Западна Македонија. 

На састанку у Ректорату било је ријечи о 

проширењу сарадње два пријатељска 

универзитета, а професор Немес је 

посјетио и техничке факултете 

Универзитета у Источном Сарајеву. 

Изложба радова студената 

Академије ликовних 

умјетности Требиње 
 

15. септембра 2022. 

 

 

 

 

 

У Културном центру Источно Ново 

Сарајево отворена је изложба радова 

студената Академије ликовних 

умјетности Требиње, поводом 

обиљежавања јубилеја 30 година од 

оснивања Универзитета у Источном 

Сарајеву. 

 

Изложбу су свечано отворили ректор 

Универзитета у Источном Сарајеву 

проф. др Милан Кулић и декан 

Академије ликовних умјетности Требиње 

проф. мр Веселин Брковић. 

Ректор Кулић истакао је да је част и 

привилегија да је једна од чланица 

Универзитета управо Академија 

ликовних умјетности која образује младе 

умјетнике чијим стваралаштвом се 

поноси Универзитет. 
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Поводом обиљежавања јубилеја 30 

година од оснивања Универзитета у 

Источном Сарајеву, у Културном центру 

Источно Ново Сарајево у сриједу, 14. 

септембра, одржана је свечана 

академија у присуству бројних угледних 

званица из јавног, културног, вјерског и 

политичког живота Републике Српске, 

дипломатског кора, као и уважених 

гостију из пријатељских земаља Србије, 

Русије, Грчке, Јапана. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић истакао 

је да је Универзитет, којег је прије 30 

година основала генерација храбрих 

визионара, данас израстао у 

међународно признату научнообразовну 

институцију. 

„Универзитет су давне 1992. године 

основали подвижници, једна генерација 

храбрих људи са визијом који су 

формирали и Републику Српску. Знали 

су да са стварањем Српске морају 

упоредо да се боре и са незнањем које 

би могло да угрози просперитет наше 

Републике“, рекао је ректор Кулић, 

напомињући да је један од стратешких 

циљева оснивања Универзитета био да 

задржи младе људе на овим 

просторима, те да се послије 30 година 

може рећи да се успјело у тој намјери. 

Ректор је истакао да је око 21.000 

студената дипломирала на Универзитету 

у Источном Сарајеву, те да су многи од 

њих данас на веома важним позицијама, 

као и да велике заслуге за рад и 

остварене резултате Универзитета имају 

наставници и сарадници. 

 

 Највеће признање, Орден 

Универзитета, ректор Кулић уручио је 

предсједнику Владе Републике Српске 

господину Радовану Вишковићу за 

нарочите заслуге и изузетан допринос у 

развоју и афирмацији научне, наставне, 

културне, спортске и других дјелатности 

Универзитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орден Универзитета за нарочите заслуге 

и изузетан допринос у развоју и 

афирмацији научне, наставне, културне, 

спортске и других дјелатности 

Универзитета, додијељен је и 

градоначелнику Источног Сарајева 

господину Љубиши Ћосићу. 

На свечаности је премијерно приказан 
филм о историјату развоја Универзитета 
у Источном Сарајеву, у режији Сњежана 
Лаловића, а свечаност су уљепшали 
својим наступима Камерни хор смјера за 
црквену музику и појање Музичке 
академије Универзитета у Источном 
Сарајеву, лауреат бројних 
најпрестижнијих награда и признања на 
свјетским такмичењима хорске музике, 
као и Гудачки оркестар Музичке 
академије.  

  

Свечано обиљежен јубилеј 30 година од 

оснивања Универзитета у Источном Сарајеву 

15. септембра 2022. 
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Одржан научни скуп „Улога и 
значај Српског Сарајева у 
стварању Републике Српске“ 

 

15. септембра 2022. 

 

Поводом обиљежавања 30 година од 
стварања Републике Српске и 
Универзитета у Источном Сарајеву на 
Филозофском факултету у Палама 
одржан je научни скуп „Улога и значај 
Српског Сарајева у стварању Републике 
Српске“ у организацији Универзитета у 
Источном Сарајеву и Града Источно 
Сарајево, а под покровитељством 
предсједника Владе Републике Српске. 

Ректор Универзитета у Источном 
Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 
да је 67 изузетно квалитетних радова 
еминентних стручњака из региона и 
окружења пријављено за овај научни 
скуп, те да је циљ научног скупа да се 
научним чињеницама освијетли 
политички, културни, научни и 
просвјетни значај Срба у Сарајеву кроз 
вијекове, а посебно улога и значај 
Српског Сарајева у стварању Републике 
Српске, Универзитета у Источном 
Сарајеву. 

На свечаном отварању скупа ректор 
Кулић је нагласио да је Универзитет у 
Источном Сарајеву институција од 
националног значаја која се може 
похвалити властитом традицијом, те да 
су резултати које је постигла Република 
Српска и Универзитет у Источном 
Сарајеву за ових 30 година веома 
импресивни. 

„Поносни смо на припадност Републици 
Српској и Универзитету у Источном 
Сарајеву и посвећени квалитетном 
образовању и научноистраживачком и 
умјетничком раду који су гарант 
напретка и развоја Српске и 
Универзитета“, истакао је ректор и 
додао да без квалитетног наставног 
кадра не би било ни резултата 
Универзитета. 

 

Научни скуп је почео пленарним 
предавањем академика, руководиоца 
Центра за изучавање савремене 
балканске кризе на Институту за 
славистику Руске академије наука 
Јелене Јуревне Гускове – “Хероизам 
српског народа: Срби су стали на путу 
Запада ка Русији“, након чега је одржан 
рад по сесијама и обрађене и друге 
значајне теме с намјером да се 

освијетли улога и значај Српског 
Сарајева у стварању Републике Српске. 

Руски академик Јелена Гускова рекла је 
да је Република Српска најважнији 
фактор постојања БиХ, као и да је 
значај Источног Сарајева, Републике 
Српске за будућност цијеле БиХ, али и 
српства на балканском простору – 
огроман. 

Академик Гускова је изразила 
задовољство чињеницом да Универзитет 
у Источном Сарајеву ради 30 година, да 
има висока достигнућа и успјешну 
сарадњу са Србијом и Русијом. 

 

„Радује ме што има доста студената и 
професора, сарадња са Србијом, као и 
успјешна сарадња са Русијом, са 
Вороњежом, Москвом. Одушевљена сам 
што у Вороњеж сваке године на љето 
долази око 200 студената из Источног 
Сарајева“, истакла је академик Гускова. 

Градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић поручио је да је 
Универзитет у Источном Сарајеву 
неодвојив и најзначајнији стуб Града јер 
у двије општине окупља 8 факултета, а 

у свом саставу има укупно 15 факултета 
и 2 академије. 

 

„Универзитет помаже да млади људи 
приликом средњошколског образовања 
остану у својим срединама. Када имате 
такав Универзитет који даје допринос 
посебно у организовању данашњег 
научног скупа, то довољно говори да и у 
научном смислу представља веома 
значајну институцију“, истакао је 
градоначелник Ћосић, напомињући да је 
на овом подручју дат огроман допринос 
стварању Републике Српске, имајући у 
виду да су на Палама у веома тешком 
периоду створене све институције 
Републике – од Владе, Народне 
скупштине, предсједника, судова, Радио-
телевизије Републике Српске. 

Градоначелник је подсјетио на 
чињеницу да су сарајевски Срби свјесно 
прихватили жртву одласка са својих 
огњишта и населили један број подручја 
Републике Српске, одлучили да стварају 
Источно Сарајево, те да је огроман, 
немјерљив допринос то што ће многи 
људи који су написали радове које 
представљају на научном скупу 
разбистрити поглед на „Улогу Српског 
Сарајева у стварању Републике Српске“. 
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Промовисана књига академика 
Јелене Гускове

 

16. септембра 2022. 

 

У амфитеатру Филозофског факултета у 

Палама 15. септембра представљена је 

књига „Спољна политика Русије у 

годинама југословенске кризе 1985-

1995“ академика Јелене Гускове, која 

борави у посјети Универзитету у 

Источном Сарајеву поводом 

обиљежавања јубилеја 30 година од 

оснивања Универзитета. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 

да је привилегија да се на дан када 

Универзитет обиљежава 30 година 

постојања промовише књига уваженог 

академика Гускове, освједоченог 

пријатеља српског народа у Републици 

Српској и Србији. 

Говорећи о књизи „Спољна политика 

Русије у годинама југословенске кризе 

1985-1995“, декан Филозофског 

факултета проф. др Драга Мастиловић 

указао је на чињеницу да је она 

резултат деценијског систематичног 

истраживања академика Гускове, у 

којем је користила и властито искуство 

током учешћа у мисији УНПРОФОР-а. 

 

Декан Мастиловић је за Гускову рекао 

да је један од најбољих познавалаца 

југословенске кризе, те да су у књизи 

освијетљене фазе спољне политике 

према Балкану СССР-а у посљедњим 

годинама његовог постојања и првим 

годинама Русије, у вријеме владавине 

Горбачова и Јељцина. 

 

Академик Гускова је истакла да се више 
од 50 година бави Балканом и историјом 
југословенских народа, те да је овом 
књигом жељела да одговори на питање 
са којим се често сусретала – зашто 
Русија није помагала Србима, својој 
браћи на Балкану када им је било 
најтеже, у деведесетим годинама 
прошлог вијека. 

Промовисана монографија „30 
година Универзитета у 
Источном Сарајеву“ 

 
16. септембра 2022. 

 

Монографија „30 година Универзитета у 

Источном Сарајеву“, у којој је садржана 

историја Универзитета од постанка до 

данас, представљена је 15. септембра у 

амфитеатру Филозофског факултета у 

Палама. 

Ректор Универзитета у Источном 

Сарајеву проф. др Милан Кулић рекао је 

да се идеја за писањем монографије 

појавила прије двије године да би се на 

једном мјесту забиљежило све битно за 

настанак Универзитета и да би се људи 

који су у томе учествовали отргли од 

заборава. 

Поред ректора Кулића, Уређивачки 

одбор за писање монографије чине 

проф. др Драга Мастиловић, проф. мр 

Сандра Ивановић, проф. др Дарко Ђого 

и  доц.мр Слободан Вукичевић. 

На промоцији је говорио и декан 

Филозофског факултета проф. др Драга 

Мастиловић који је представио дио у 

монографији посвећен историјском 

развоју Универзитета, чији је аутор. 

Проф.мр Сандра Ивановић истакла је да 

је монографија штампана у 300 

примјерака, те да је дизајн радио 

уважени колега доц. мр Слободан 

Вукуичевић на Академији ликовних 

умјетности Требиње, изразивши му 

посебну захвалност на посвећеном раду 

који је резултирао одличним 

дизајнерским рјешењем. 

 

Учесници научног скупа 
посјетили Мали Зејтинлик и 
манастир Соколица 

16. септембра 2022. 

 

Учесници научног скупа „Улога и значај 
Српског Сарајеву у стварању Републике 
Српске“ у организацији Универзитета у 
Источном Сарајеву и Града Источно 
Сарајево, а под покровитељством 
предсједника Владе Републике Српске, 
заједно са руководством Универзитета и 
Града посјетили су српско војничко 
спомен-гробље „Мали Зејтинлик“ на 
Сокоцу и манастир Светог 
великомученикa Георгија на Равној 
Романији на чијим зидовима су уписана 
имена више од 4.000 бораца Сарајевско-
романијске регије погинулих за одбрану 
Српске. 
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Сарадња универзитета и 
студената из Сарајева и 
Источног Сарајева 

16. септембра 2022. 

Студенти из Сарајева и Источног 

Сарајева, захваљујући сарадњи два 

универзитета, повезали су се кроз 

размјену мишљења и искуства и 

заједничко учење о изградњи мира. 

Универзитет у Сарајеву и Уред за 

подршку студентима (УПС!) у сарадњи с 

Универзитетом у Источном Сарајеву и 

Центром за подршку студентима с 

инвалидитетом завршили су пројекат 

„Сви за мир – Мир за све“ којем је циљ 

био социјално оснаживање и 

оспособљавање младих за активно и 

демократско учествовање у друштву, те 

едукацију о изградњи мира и 

међусобном разумијевању. 

Пројекат је окупио двадесетак студената 

из оба града, а настао је у склопу 

сарадње два универзитета која је 

почела у марту ове године, уз подршку 

УСАИД-овог пројекта ПРО-Будућност. 

 

 

Размјена студената са 

Универзитетом Балеарска 

острва – Еразмус+ КА1

 

20. септембра 2022. 

Позив за пријаву студената за размјену 

са Универзитетом Балеарска острва –

Еразмус+ КА1. Доступно је пет 

студентских мјеста за размјену у 

трајању од једног семестра (љетни 

семестар 2022/23. године). 

Области које предвиђа и покрива овај 

позив су: 

- Економија/туризам и хотелијерство 

- Језици 

- Електротехника/ИТ 

Рок за пријаву је 15.10.2022. године. 

 

 

 

 

На Електротехничком 

факултету представљен 

пројекат Калцеа 

 

21. септембра 2022. 

На Електротехничком факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву 13. 

септембра представљен је међународни 

„ERASMUS+“ пројекат Калцеа, на којем 

су присуствовали и партнери из 

Европске уније и земаља Западног 

Балкана. 

Декан Електротехничког факултета у 

Источном Сарајеву проф. др Божидар 

Поповић рекао је да у овом пројекту 

учествују истраживачи из 11 академских 

институција, од којих 3 долазе из 

земаља ЕУ и региона. 

„Сарадња између високошколских  

институција и привредног сектора 

постоји, а овај пројекат то и доказује. 

Наш факултет је постао значајна научна 

институција у Републици Српској и БиХ 

и зато смо уврштени у значајне 

европске пројекте“, рекао је декан 

Поповић. 

 

Према његовим ријечима, пројекат 

Калцеа финансира се из европских 

фондова, а буџет овог пројекта износи 

око 900.000 евра. 

 

„Од дијела тих средстава смо набавили 

јако значајну опрему за лабораторију у 

којој ћемо тестирати нове технологије. 

Такође, обезбиједили смо опрему и за 

једну рачунарску салу у којој ће 

студенти усавршавати своје знање“, 

рекао је декан Поповић. 

Координатор пројекта Афродита Ктена, 

из Националног и Каподистријског 

Универзитета у Атини, појаснила је да је 

Калцеа „ERASMUS+“ пројекат изградње 

капацитета који је намијењен за јачање 

капацитета у области образовања, као и 

обуке професионалаца. 
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Расписан Конкурс за 
суфинансирање одржавања 
научних скупова у 2022. год.

 

23. септембра 2022. 

 

Министарство за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво Републике 

Српске расписало је 22. септембра 

Конкурс за суфинансирање одржавања 

научних скупова у 2022. години. 

Право пријаве на конкурс имају 

научноистраживачке организације и 

научна удружења  уписани у Регистар 

научноистраживачких организација и 

научних удружења који се води при 

Министарству за научнотехнолошки 

развој, високо образовање и 

информационо друштво.  

Научноистраживачка 

организација/научно удружење може 

добити финансијску подршку 

Министарства једном годишње за 

одржавање научног скупа из одређене 

научне области, а максимално два пута 

из различитих ужих научних области. 

Укупна средства за ову намјену износе 

70.000,00 KM. 

Учешће представника 
Технолошког факултета на 
љетној школи у оквиру 
Erasmus+ ECOBIAS пројекта 

26. септембра 2022. 

 

Представници Технолошког факултета 

Зворник Универзитета у Источном 

Сарајеву су у оквиру Erasmus+ ECOBIAS 

пројекта учествовали на љетној школи 

под називом “Љетна школа из 

метабаркодирања околишне ДНК”, у 

периоду од 5. до 8. септембра 2022. 

године, у организацији Природно-

математичког факултета Универзитета у 

Тузли. 

Љетној школи су присуствовали и 

бројни представници других 

универзитета: Универзитета у Новом 

Саду, Универзитета Duisburg-Essen, 

Свеучилишта у Загребу, Универзитета у 

Сарајеву, Универзитета у Бањој Луци, 

Свеучилишта у Мостару, Универзитета у 

Нишу, Интернационалног универзитета 

Травник и Универзитета Доња Горица. 

У име Erasmus+ ECOBIAS конзорцијума, 

присутне је поздравила проф. др 

Љубица Васиљевић, координатор 

ECOBIAS пројекта на Универзитету у 

Источном Сарајеву. 

Позив за подношење 
пројектних приједлога „Музика 
покреће Европу“ 

 

27. септембра 2022.

 

 

У оквиру програма „Креативна Европа 

2021-2027“ објављен  је Позив за 

подношење пројектних приједлога 

„Музика покреће Европу“. 

Циљ позива је подршка дистрибуцији 

музике са фокусом на музику уживо, 

чиме ће се унаприједити конкурентност, 

иновативност и разноликост европског 

музичког сектора. 

Укупан буџет Позива износи 4,5 милиона 

евра, а крајњи рок за подношење 

приједлога пројеката је 12.01.2023. 

године. 

Детаљне информације су доступне на 

линку. 

 

 

 

Размјена студената са 
Универзитетом у Поатјеу

 

29. септембра 2022. 

 

 

Универзитет у Поатјеу (Француска) 

расписује конкурс за размјену студената 

у оквиру програма 2020-2023 

ERASMUS+, за љетњи семестар 

академске 2022/2023. године. 

На конкурс се могу пријавити студенти 

првог циклуса студија, а пријаве је 

потребно доставити на имејл адресе: 

marija.letic@ff.ues.rs.ba и 

prodekan.nauka@ff.ues.rs.ba 

У пријави је потребно доставити 

сљедеће податке: име и презиме, назив 

студијског програма, просјечну оцјену, 

као и информацију да ли је студент у 

досадањем школовању обнављао 

годину. 

Рок за достављање пријава је 14. 10. 

2022. године. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-mme;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Билатерна сарадња БиХ и 

Аустрије 

 

30. септембра 2022. 

 

Министарство цивилних послова БиХ 

објавило је јавни конкурс за додјелу 

средстава из текућег гранта за 

реализацију пројеката билатералне 

сарадње у области науке на основу 

међународних споразума за 2022. 

годину између Босне и Херцеговине и 

Републике Аустрије. 

Предмет конкурса је суфинансирање 

узајамних посјета истраживача 

(трошкови путовања и боравка) који се 

реализују у оквиру пројектних 

активности одобрених пројеката с 

циљем научне и технолошке сарадње 

двије земље. 

Конкурс је отворен до 14. октобра 2022. 

године, а текст конкурса са прилозима 

можете преузети овдје. 

 

XIII Међународни 

пољопривредни симпозијум 

„AGROSYM 2022“ 6-9. октобар 

 

30. септембра 2022. 

 

Пољопривредни факултет и ове године 

са својим партнерима, Пољопривредним 

факултетом из Београда и 

Медитеранским агрономским институтом 

из Барија, уз сарадњу са 38 институција 

из земље и свијета организује у периоду 

од 06. до 09.10.2022. године XIII 

МЕЂУНАРОДНИ ПОЉОПРИВРЕДНИ 

СИМПОЗИЈУМ „AGROSYM 2022“ на 

Јахорини у хотелима Термаг и Вучко. 

За скуп је пријављено 658 радова из 80 

земаља свијета из области 

пољопривредних и шумарских наука, 

екологије и заштите животне средине, 

производње и прераде хране. 

Три уводна рeферата  ће презентовати 

научни радници из Италије, Њемачке и 

САД. Рад ће се организовати паралелно 

у седам секција и усмено ће бити 

презентовано око 160 научних радова, а 

остали радови ће се изложити у оквиру 

постер секције. Више информација се 

може добити на сајту скупа 

http://agrosym.ues.rs.ba. 

Ректорова добродошлица 

бруцошима Универзитета у 

Источном Сарајеву 

 

30. септембра 2022. 

 

Поштовани студенти, 

Добро дошли на Универзитет у 
Источном Сарајеву. 

Универзитет, који је прије 30 година 
основала генерација храбрих визионара, 
a данас je израстао у међународно 
признату научнообразовну институцију. 

Савремени студијски програми и 
квалитетни академски, научни и 
умјетнички кадар нашег универзитета 
омогућиће остваривање циља који сте 
себи поставили уписом на неки од 
петнаест факултета или двије 
академије. 

Уложићемо сва своја знања, вјештине и 
напоре у ваш напредак и успјешно 
студирање, али само ваш ентузијазам, 
амбициозност, одлучност и континуиран 
рад су гаранција да ћете стићи до краја 
и стећи жељено звање. 

21.000 студената који су досад 
дипломирали на Универзитету у 
Источном Сарајеву, а од којих многи 
успјешно обављају веома важне послове 
у јавном и приватном сектору у 
различитим областима, представљају 
увјерење да сте направили исправан 
животни избор поставши дио академске 
заједнице Универзитета јер ћете ви 
креирати будућност и овог универзитета 
и Републике Српске. 

Драги студенти, од вас се очекује да се 
активно укључите у живот и рад 
академске заједнице и да својим 
идејама, али и постигнућима, 
допринесете угледу Универзитета у 
Источном Сарајеву. 

Вјерујемо у енергију коју носи младост. 
Ми ћемо вам понудити наше искуство и 
знање. 

Желимо и да вјерујете да студирање 
нису само предавања, настава, учење, 
испити и оцјене. Желимо да вам вријеме 
студирања остане у успомени као 
најљепши дио живота када сте поред 
дипломе и занимања стекли и 
пријатеље, будуће колеге, можда и 
животне сапутнике. 

Поштоване колеге студенти, 
најсрдачније вас поздрављам у име 
Универзитета у Источном Сарајеву и у 
своје лично име и желим вам успјешну 
нову академску годину.      

                                                                                                                         
Ректор 

                                                                                                                
Проф. др Милан Кулић

http://www.mcp.gov.ba/Publication/Read/objavljen-javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-tekuceg-granta-za-realizaciju-projekata-bilateralne
http://agrosym.ues.rs.ba/
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